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ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατέθεσε χθες (21 Ιουλίου
2011) το βράδυ στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μετά από
μία διαδικασία προσχηματικού διαλόγου, το κατατεθέν σχέδιο νόμου επί της ουσίας
παραμένει το ίδιο με το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα προ δεκαημέρου για
«διαβούλευση».
Το Δ.Σ. της Ένωσης Διδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστημίου θεωρεί ότι ο εμπαιγμός των
μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας πρέπει να σταματήσει τώρα. Η θεσμική οργάνωση και
η στρατηγική ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας δεν μπορεί να
στηριχθεί σε πηγαδάκια διαβούλευσης, αλλά θα πρέπει να λάβει υπόψιν τις προτάσεις
της Πανεπιστημιακής κοινότητας, σεβόμενη το Σύνταγμα και τις αρχές της δημοκρατίας.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλούμε:
• το Υπουργείο να αποσύρει το σχέδιο νόμου και να σταματήσει τις προσπάθειες
απαξίωσης και εμπαιγμού των Πανεπιστημιακών δασκάλων.
• την ΠΟΣΔΕΠ να αφουγκραστεί την κοινότητα και τους συλλόγους που εκπροσωπεί
και να σταθεί επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων, διεκδικώντας δυναμικά το
ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει στο πλαίσιο της θέσπισης ενός δημοκρατικού
και σύγχρονου νόμου-πλαίσιο. Το παζάρι των λεκτικών αλλαγών σε κείμενα νόμων
που θα καθορίσουν την τύχη του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου είναι
απαράδεκτο και καταστροφικό.
• τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Πανεπιστημίων, τα οποία έχουν ήδη
απορρίψει το σχέδιου νόμου, να τηρήσουν απαρέγκλιτα τις σχετικές αποφάσεις
τους και να προβούν σε δυναμικές απαντήσεις στην περίπτωση που το Υπουργείο
δεν το αποσύρει.
Η καθολική αντίδραση της πανεπιστημιακής κοινότητας αποτελεί μονόδρομο για την
αποτροπή ψήφισης και εφαρμογής ενός νόμου καταστροφικού για το δημοκρατικό,
δημόσιο Πανεπιστήμιο. Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων όλων των Ανώτατων
Ιδρυμάτων σε συντονισμό δράσεων αποτροπής των μεθοδεύσεων του Υπουργείου και της
ψήφισης του σχεδίου νόμου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ανδρέας Φλώρος

Κωνσταντίνος Οικονόμου

